
लेखिका: पॅम पोलाक 
चित्र: जॉन ओब्रायन 

मराठी अनुवाद: तपृ्ती कखणिक





अनकु्रमखणका

स्टीव जॉब्सिी माहिती
बालपण
अॅपलिा जन्म
प्रगती आखण बािेरिा रस्ता
पुढे काय?

अनंत आमुिी ध्येयासक्ती
अॅपलमध्ये पुनरागमन
वेगळा वविार
मिान वेडा माणूस 
स्टीव जॉब्सिी कालरेषा
जगािी कालरेषा



स्टीव जॉब्सला लिानपणापासनू यतं्रािंे
िूप वेड िोत.े त्याच्या वडडलांिा यतं्र
दरुुस्तीिा कारिाना िोता. बाबांिे यतं्र दरुुस्त
करण्यािे, त्यािी जोडणी करण्यािे काम
लिानगा स्टीव भान िरपनू पिात असे.



मोठा झाल्यावर स्टीवने कंपनी सरुु केली. तो
वेगवगळे पाटि जोडून मशीन तयार करायिा. ती कािी
साधीसधुी मशीन नव्िती. गाडी अथवा फ्रीजसारिे
आपल्या दैनहंदन जीवनात रोज वापरता येईल असे ते
मशीन िोत.े

ते मशीन िोते पसिनल कॉम्पटुर!
आज स्वत:िा कॉम्पटुर असणे अगदी सिज

झाले आिे पण १९७० सालामध्ये मात्र पररस्स्थती
वेगळी िोती.

पहिल्या प्रगत कॉम्पटुरिा शोध १९३८ साली
लागला. १९४६ सालिा कॉम्पटुर एका मोठ्या
िोलीएवढ्या भव्य आकारािा िोता. स्टीव लिान
िोता तवे्िािी असाि प्रिंड आकारािा कॉम्पटुर
िोता. त्यािा वापर फक्त सरकारी कायािलयात
माहिती गोळा करण्यासाठी िोत अस.े सामान्य
माणसाला असा कॉम्पटुर िाताळणे अशक्य िोत.े

स्टीवला िे सगळे बदलायिे िोत.े स्टीव
आखण त्यािा ममत्र स्टीव वोस्ननयाक दोघांनी
ममळून गॅरेजच्या छोट्या जागेत अॅपल कॉम्पटुर
ह्या नावािी कंपनी सरुु केली. त्यांनी तयार केलेला
अॅपल-II िा कॉम्पटुर १९७७ च्या वेस्ट कोस्ट
कॉम्पटुर फेअर मधील प्रमिु आकषिण ठरला.
कारण िा कॉम्पटुर िाताळायला लोकांना िूप मजा
येत िोती.



१९७१ मध्ये स्टीवने पालो अल्टो,
कॅमलफोर्निया येथील झेरॉक्स कंपनीच्या
सशंोधन ववभागाला भटे हदली. र्तथले
इंस्जर्नअसि नवीन कॉम्पटुर तयार करत िोत.े

“िे काय आिे?”, कॉम्पटुरच्या शजेारी
असलेल्या एका छोट्या वस्तकूडे (गॅजेट) बोट
दािवत स्टीवने वविारले. इंस्जर्नअरने ते गॅजेट
िाताने फफरवनू दािवले तवे्िा कॉम्पटुर
स्क्रीनवरिा अॅरोिी फफरला.

“िे पॉईंट आखण स्क्लक ग्राफफकल यजुर
इंटरफेस आिे,” त्या व्यक्तीने समजावनू
सांचगतले. नाव अवघड वाटले पण ते गॅजेट
अगदी जादईु काम करत िोत.े तो माणूस
जेव्िा ते गॅजेट िलवनू स्क्रीनवरील एिाद्या
आयकॉनवर स्क्लक करत िोता तवे्िा प्रत्येक
वेळी नवीन प्रोगॅ्रम सरुु िोत िोता. स्टीवने ते
नीट न्यािाळून पाहिल.े

१९७९ मध्ये कॉम्पटुर वापरताना प्रत्येक
फक (key) िी कीबोडिमध्ये पिं करावे लागे.
त्यामळेु कॉम्पटुरवर काम करण्यासाठी ह्या
बटणािे ज्ञान असणे आवश्यक िोत.े

पण ह्या छोट्याश्या गॅजेटमळेु कॉम्पटुर
इतका वापरायला सोपा िोऊ शकतो ह्यावर
स्टीवला ववश्वासि बसेना. आपण बनवलेल्या
कॉम्पटुरसाठी देिील असेि कािी वापरायिे
ह्यािी िुणगाठ त्याने मनाशी बांधली.

“िे तमु्िी कधी बाजारात आणणार आिात?”
त्याने इंस्जर्नअरला वविारले.

“िे ववकायला बाजारपेठि नािी आिे,
त्यामळेु िे वापरायला सोपे आखण मजशेीर असले
तरी ववकले कुठे जाणार आिे,” त्याने उत्तर हदल.े

स्टीव जॉब्सकडे प्रत्येक गोष्टीकडे
पािण्यािी वेगळी दृष्टी िोती. त्याने त्या
गॅजेटकडे पनु्िा एकदा नीट पाहिल.े त्याला पढुिे
चित्र डोळ्यासमोर स्पष्ट उभे राहिले की करोडो
लोक आपल्या घरच्या कॉम्पटुरवर ते गॅजेट
वापरतािेत. त्याला ते गॅजेट अजून िांगले
करण्यासाठी कािी सधुारणा कराव्या लागणार
िोत्या. तसेि त्याला त्या गॅजेटिे “पॉईंट आखण
स्क्लक ग्राफफकल यजुर इंटरफेस” असे अवघड
नाव मळुीि आवडले नािी. त्याऐवजी त्याने
त्यािे सोपे सटुसटुीत असे नाव ठरवले –

“माउस”.
त्यावेळीि स्टीव जॉबला कळून िुकले की

जगात क्रांर्तकारी बदल िोणार आिे. आखण
बदल घडवण्यािे काम तो स्वत: करणार आिे.





जोआन मशएबल नावािी ववद्याचथिनी
ववस्कॉस्न्सन ववश्वववद्यालयात १९५४ मध्ये पदवीिे
मशक्षण घेत िोती. र्तथे ती अब्दलुफत्ताि जंदाली
नावाच्या एका सिायक प्राध्यापकाच्या प्रेमात पडली.
तो मसरीया देशािा िोता. दोघेिी तरुण िोत.े
त्यांच्याकडे परेुसे पसैे नव्ित.े त्यामळेु आपल्याला
बाळ िोणार असे जवे्िा त्यांच्या लक्षात आले तवे्िा
बाळ जन्मल्यावर त्यांनी त्याला दत्तक द्यायिे
ठरवल.े

पॉल आखण क्लारा जॉब्स मलुासाठी िूप
व्याकूळ झाले िोत.े त्यांनी ह्या दाम्पत्यािे बाळ
दत्तक घेतले व त्या बाळािे नाव ठेवले स्टीवन पॉल
जॉब्स. २४ फेब्रवुारी १९५५ मध्ये त्यािा जन्म झाला.
स्टीवच्या जन्मानतंर तीन वषाांनी जॉब्स पतीपत्नींनी
पेट्टी नावाच्या मलुीला दत्तक घेतले.

स्टीविे आपल्या लिान बहिणीवर
प्रिंड प्रेम िोते परंतु त्या दोघांमध्ये
कािीिी साम्य नव्ित.े

जॉब्स कुटंुबीय कॅमलफोर्नियातील
माउंटन व्िू भागात राित िोत.े फळांच्या
बागाने नटलेली ती अर्तशय सुदंर जागा
िोती. लोक त्या भागाला “व्िॅली ऑफ
िाटिस डडलाईट” असे म्िणत. परंतु
माउंटन व्िू बदलत िालले िोत.े र्तथे
बऱ्याि नवीन कंपन्या प्रामखु्याने
नवनवीन इलेक्रॉर्नक्स उपकरणे
बनवणाऱ्या कंपन्या सरुू झाल्या िोत्या.
त्यामळेु त्या भागािे नाव “मसमलकॉन
व्िॅली” असे पडल.े



स्टीवला वडडलांच्या
कार दरुुस्तीच्या कामामध्ये
मदत करायला िूप आवड.े
स्टीव पाि वषाििा
असतानाि पॉलनी त्याला
कामासाठी छोटेसे बेंि
बनवनू हदले िोत.े

त्यांनी स्टीवला करवत व िातोडी कशी
वापरायिी िेिी मशकवले िोत.े पॉल अर्तशय
िुशार मेकॅर्नक िोत.े त्यांनी स्वत:िी गॅजेटिी
आवड मलुामध्येिी र्नमािण केली िोती.
शजेाऱ्यांनी स्टीवला पहिला हिथकीट भेट हदला
िोता. त्यापासनू स्टीवने रेडीओ रांखझस्टर
बनवला िोता.

आपल्या कीटमधला एक पाटि िरवला आिे
असे स्टीवच्या लक्षात आल.े ते १९६८ साल िोत.े
तवे्िा स्टीव तरेा वषाांिा िोता. तो कीट एिपी
(HP) - िेवलेट पॅकाडि कंपनीने तयार केला िोता.
एिपी(HP) िी मसमलकॉन व्िॅलीतील कॉम्पटुरिे
पाटि बनवणारी मिाकाय कंपनी िोती. स्टीवने
एिपीिे ससं्थापक बबल िेवलेट ह्यांिा नबंर
शोधून काढला आखण पाटििी तक्रार करण्यासाठी
त्यांना थेट फोन लावला. फोनवरिे बोलणे
झाल्यावर िेल्वेटनी स्टीवला त्यांच्या कंपनीत
उन्िाळी नोकरी करण्यािी ऑफर हदली आखण
भरपरू मशीनिे पाटि देण्यािे कबलू केले. त्यावर
स्टीवने काय केले असेल असे तमु्िाला वाटत?े



अथािति त्याने िो म्िटल.े
स्टीव िेवलेट पॅकाडि कंपनीच्या एक्सप्लोरर

क्लबमध्येिी सिभागी झाला. ह्या क्लबद्वारे
इलेक्रॉर्नक्समध्ये रुिी असणाऱ्या लिान
मलुांसाठी लेक्िर आयोस्जत केली जायिी.
अशाि एका लके्िरमध्ये स्टीवने पहिल्यांदा
कॉम्पटुर पाहिला.

शाळेत इलेक्रॉर्नक्स मध्ये रुिी असणाऱ्या
मलुांमध्येि तो असायिा. तवे्िा क्रीसेन ब्रेनन
नावािी त्याला प्रेममकािी िोती.

कॉम्पटुर क्लबमधील
ममत्रामळेु त्यािी स्टीव
वोस्ननयाक ह्याच्याशी
ओळि झाली. तो स्टीवपेक्षा
वयाने बराि मोठा िोता.
वोस्ननयाकिा मेंदू अर्तशय
तल्लि िोता. तो
जवळच्याि कॉलेजमध्ये
मशकत िोता आखण छंद
म्िणून कॉम्पटुर बनवायिा.

१९७२ मध्ये शालेय मशक्षण सपंल्यावर
स्टीवने ओरेगॉन येथील रीड कॉलेजमध्ये प्रवेश
घेतला. परंतु कॉलेजिी फी भरण्यासाठी त्याच्याकडे
पसैे नव्ित.े म्िणून तो रीड कॉलेजच्या डीनना
जाऊन भेटला. वसर्तगिृात रािण्यािी आखण
लेक्िसिला बसण्यािी त्यािी मोफत सोय िोऊ
शकेल का अशी त्याने डीनना ववनंती केली.
एकवेळ पदवी नािी ममळाली तरी िालेल पण रुिी
असलेल्या ववषयांिे लेक्िसि तरी ऐकता येतील
असे स्टीवला वाटत िोत.े

पण त्यािी ववनतंी डीन का मान्य करतील?
परंतु िेवलेट पॅकाडििे ससं्थापक बबल िेवलेट

ह्यांच्याप्रमाणेि डीनिी स्टीवच्या िुशारीने प्रभाववत
झाले. त्यांनी स्टीवला परवानगी हदल्यामळेु
लवकरि त्याला लेक्िसिना बसता येऊ लागले.



र्तथे त्याने पूवेकडील वेगवेगळ्या धमाांिा
अभ्यास केला. तसेि सुदंर िस्ताक्षरािी कला
कॅमलग्राफीिी मशकला.

परंतु तवे्िा रोजच्या जगण्यासाठी तत्याला
झगडा करावा लागत िोता. ममत्राच्या िोलीमध्ये तो
जममनीवर झोपायिा. कोकच्या ररकाम्या बाटल्या
जमा करून ििािसाठी थोडे पसैे ममळवायिा. कुणी
अन्नदान करत असेल र्तथे जाऊन जेवायिा.

स्टीव जवळजवळ अठरा महिने रीड
कॉलेजमध्ये राहिला. भरपरू कॉलेज लाईफ अनभुवनू
झाले िोत.े आता त्याला भारत पिायिा िोता.
प्रवासासाठी पसैे जमवण्यासाठी तो अटारी इथे
नोकरी करू लागला. र्तथे कॉम्पटुर गेम्स बनवले
जायि.े त्यािा ममत्र वोस्ननयाक र्तथे आधीपासनू
नोकरी करत िोता. उन्िाळ्यापयांत स्टीवने भारतात
जाण्याइतके परेुसे पसैे जमा केल.े भारत फफरून तो
पनु्िा अटारीला परतला.

१९७६ सालातला पसिनल कॉम्पटुर भरपरू स्वीि
आखण हदवे असलेल्या ववमानाच्या कॉकवपटसारिा
हदसायिा. पसिनल कॉम्पटुर सोप्या पद्धतीने
िाताळता यावा ह्यासाठी वोस्ननयाकने एक सकीट
बोडि बनवला. त्यामळेु समोरिा माणसू टीव्िीवर जो
कमांड मलिेल, तो कॉम्पटुर प्रोसेस कसा करेल िे
वोस्ननयाकने स्टीवला समजावनू सांचगतले.

वोस्ननयाकला तो एक िागंला प्रोजके्ट िोईल
अशी िात्री िोती. परंतु स्टीवला त्यापेक्षािी त्यािे
अचधक मित्व आिे असे वाटल.े त्याने ठरवले की
अटारी सोडून आता स्वतःिी नवीन कंपनी सरुु
करायिी.



१९७६ साली
‘एवप्रल फुल’ च्या
मिूुतािवर अॅपल
कॉम्पटुर अचधकृतरीत्या
बाजारात लााँि झाला.
त्यावेळी स्टीव त्यािी
कलाकार प्रेममका मतै्रीण
– क्रीसेन बे्रनन सोबत
राित िोता. कंपनीिे
नवीन ऑफफस म्िणजे
त्याच्या बाबांच्या गॅरेज
िोत.े र्तथेि सगळे
काम िालायिे. त्यानंी
ठरवले की नया लोकांना
कॉम्पटुर बनवायिा
असेल त्यांना वोनजने
तयार केलेले सकीट
ववकायिे.



कॉम्पटुर कसा िालतो िे दािवण्यासाठी
वोनजिे सकीट वापरून त्यांनी एक मॉडले
कॉम्पटुर बबल्ड केला. िाि तो पहिला अॅपल
कॉम्पटुर.

कॉम्पटुरच्या ह्या मजेशीर नावामागे एक
गमंत आिे. स्टीव त्याकाळात भरपरू फळे िायिा.
कधी कधी तर जेवण म्िणून तो फक्त फळे
िायिा. सगळ्या फळात अॅपल त्याला बेस्ट वाटे.
तसाि बेस्ट कॉम्पटुर म्िणून त्यािे नाव त्याने
अॅपल कॉम्पटुर ठेवले.

एका इलेक्रॉर्नक्स दकुानाच्या मालकाला
त्याने वोनजिे सकीट वापरून कॉम्पटुर कसा
बबल्ड करायिा िे दािवले. त्यावर तो दकुानदार
म्िणाला, “असे सकीट मी कुठे माझ्या दकुानात
ठेवणार? आखण अनेक लोकांना तर अजून
कॉम्पटुर कसा बबल्ड करायिा िेिी माहित नािी.
त्यापेक्षा तमु्िी मला तयार कॉम्पटुर द्या, तो मी
लोकांना ववकेन.”

पन्नास अॅपल कॉम्पटुरसाठी दकुानदाराने
स्टीवला पिंवीस िजार डॉलर देण्यािे मान्य केले.
तयार कॉम्पटुर त्याला हदले की तो लगिेि
स्टीवला पसैे देणार असे ठरले.

स्टीवने लगेि िोकार हदला. पण इतके
कॉम्पटुर बनवण्यासाठी लागणारा पसैा
त्याच्याकडे नव्िता.

स्टीवला त्यावर एक आयडडया सिुली. तो
एका इलेक्रॉर्नक्स पाटि ववकणाऱ्या दकुानात गेला.
त्याने त्या दकुानदाराला कॉम्पटुर बबल्ड
करण्यासाठी लागणारे पाटिस उधार देण्यासाठी
राजी केल.े



उधार घेतलेले पसैे कािी हदवसांत परत देण्यािी
िात्री स्टीवने हदली. समोरिी व्यक्ती प्रभाववत िोईल
अशी स्टीविी बोलण्यािी िातोटी असल्यमळेु त्या
दकुानदाराने स्टीवला पसैे देण्यािे लगेि मान्य केल.े

एक अॅपल कॉम्पटुर तयार करण्यासाठी दोनशे वीस
डॉलर ििि आला. तोि कॉम्पटुर स्टीवने त्या
दकुानदाराला पािशे डॉलरला ववकला. त्यामळेु
इलेक्रॉर्नक्स पाटिस ववकणाऱ्या दकुानदारािी उधारी
िुकती केल्यावरिी स्टीव आखण वोनजला भरपरू नफा
झाला.

आज जर तो जुना अॅपल कॉम्पटुर तमु्िी
पाहिला तर िक्रावनू जाल. त्या कॉम्पटुरबरोबर
फक-बोडि, मॉर्नटर, कॅबबनेट असे कािीिी नव्ित.े
स्टीव आखण वोनजला पणूि कल्पना िोती की
आपण ह्यापेक्षा नक्की िांगला कॉम्पटुर बनवू
शकतो. जर िे सगळे बरोबर असललेा कॉम्पटुर
बनवता आला तो लोकांना लगेि तसाच्या तसा
वापरता येऊ शकणार िोता. आखण अशा
कॉम्पटुरिा िपिी िूप िांगला िोईल ह्यािी
स्टीवला पणूि िात्री िोती. स्टीव आखण वोनज असा
कॉम्पटुर बनवण्याच्या कामाला लागले. त्याला
अॅपल II असे नाव हदल.े



अॅपल-II िा स्टीव आखण वोनजिा ड्रीम
प्रोजेक्ट िोता. रंग, आवाज, ग्राफफक्स असे सगळे
फीिसि टाकूयात असे वोनजला वाटत िोते तर
अचधकिी माहिती साठवण्यासाठी फ्लॉपी डडस्क िवी
असे स्टीवला वाटत िोत.े

लोगो जर सुदंर आखण छाप पाडणारा असेल
तर लोकांच्या तो कायम लक्षात राितो. उदा.
जनरल इलेक्रीक कंपनीिा लोगो आिे बल्ब.
स्टीवला अॅपल कंपनीसाठी अॅपलिे चित्र लोगो
म्िणून िवा िोता. अॅपलिा लोगो मजेशीर िोता.
इंद्रधनषु्यी रंगािा, थोडा तकुडा िाऊन टाकलेला!

वोनज आखण स्टीवच्या अफाट मेिनतीला
अिेर यश आल.े १९७७ साली वेस्ट कोस्टच्या
कॉम्पटुर फेअरमध्ये इतर कंपन्यांिे मोठ्या
आकारािे कॉम्पटुर म्िणजे शाळेिे बोजड सायन्स
प्रोजेक्टसारिे वाटत िोत.े त्या पाश्विभमूीवर अॅपल-

II जरा जास्ति उठून हदसत िोता.

नवीन कॉम्पटुर छान
प्लास्स्टक आवरणात फफट्ट
केला तर अजून आकषिक
हदसेल िे त्यांना मािीत
िोत.े पण त्यावेळी
प्लास्स्टक िे मेटल आखण
लाकडापेक्षािी बरेि मिाग
िोत.े पण त्याने कॉम्पटुर
िूप सुदंर आखण आकषिक
हदसेल ह्यािी िात्री
स्टीवला िोती.

कॉम्पटुर हदसायला सुदंर असेल तर अजून
चगऱ्िाइके िे त्याला पक्के ठाऊक िोत.े स्टीवने अॅपल-

II च्या प्रोजेक्टसाठी एक गुतंवणूकदार शोधला. त्याने
हदलेल्या पशैामळेु सॅनफ्रास्न्सस्कोमधील कॉम्पटुर
फेअरमध्ये मांडण्यासाठी ते अॅपल-II िा कॉम्पटुर
बनवू शकल.े अॅपल-II मध्ये अनेक नवीन फीिसि
टाकल्यामळेु तो पणूि वेगळा कॉम्पटुर झाला िोता.

जेव्िा वोनज कॉम्पटुर बनवण्यात व्यस्त िोता,
तवे्िा स्टीवने कंपनीसाठी लोगो तयार करण्यासाठी
एका डडझायनरिी नेमणूक केली. लोगो म्िणजे त्या
ववशीष्ट कंपनीसाठी असलेले चित्र.



रंग, आवाज, िांगले ग्राफफक्स अशा नवीन
फीिसिमळेु अॅपल-II लोकांिे लक्ष आकवषित करून
घेत िोता. त्यानतंर इतर सवि कॉम्पटुर कंपन्या
िे फीिसि कॉपी करू लागल्या.

त्यातील सवि टेक्नीकल सधुारणािे सपंणूि
शे्रय स्टीव वोस्ननयाकला जात.े अथाित त्यात
स्टीव जॉब्सच्या कल्पक डडझाईनिा तवेढाि
मोठा आखण मित्वािा वाटा आिे. स्टीवलािी
वडडलांसारिेि सगळे अिूक लागायिे.
कॉम्पटुरच्या आतल्या सकीट जोडणाऱ्या वायर
नया बािेरून हदसतिी नािी त्या देिील स्टीवला
अगदी परफेक्ट सरळ लागायच्या. त्यािे वडील
मशीन परफेक्ट बनवायिे आखण स्टीविी. सगळे
कािी सोपे, सटुसटुीत आखण सुदंर हदसले पाहिजे
असा त्यांिा कटाक्ष अस.े

१९७८ पयांत अॅपलिा िांगला जम बसला
िोता. कंपनीिी प्रगती वेगाने िालू िोती. स्टीवला
अॅपलिी सगळी उत्पादने अिूक लागत. स्टीवसोबत
काम करणे आव्िानात्मक िोत.े छोटीशी िूकदेिील
त्याला िपत नस.े कधीकधी तो कमििाऱ्यावंर
इतका मोठा आवाज िढवनू ओरडायिा की कािी
कमििारी त्यामळेु अक्षरशः रडायिे.



आखण जर त्याच्या मनासारिे नािी झाले
तर तो स्वत:िी ओक्साबोक्शी रडायिा. त्याला
िुश ठेवण्यासाठी कमििारी िूप मेिनत घेत. पण
आपल्याला नेमके काय िवे आिे िे स्टीवला नीट
सांगता यायिे नािी. तो फक्त एवढेि म्िणायिा,
“प्रत्यक्ष पाहिल्यािेरीज मला नािी समजत.”

१९७९ मध्ये अॅपलने माउस असललेा िोम
कॉम्पटुर बनवायला सरुुवात केली. त्यासाठी
िजारो नवीन कमििारी घेतले. स्टीव स्वत: रात्री
उमशरापयांत काम करायिा आखण आपल्या
कमििाऱ्यांकडून देिील त्याला जास्तीच्या कामािी
अपेक्षा अस.े त्याने अॅपलला इतके वािून घेतले
िोते की त्याला बाकी कसलीिी शदु्ध राहिली
नव्िती. क्रीसेनने १७ मे १९७८ मध्ये मलसा
नावाच्या गोड मलुीला जन्म हदला. परंतु आपल्या
बाळाकडे बघायलािी स्टीवकडे वेळ नव्िता.
घराकडे त्यािे पणूि दलुिक्ष झाले िोत.े

१९८० सालच्या स्टीवने अमेररकेतील सवाित
तरुण यशस्वी उद्योगपती म्िणून फॉच्युिन
मॅगेझीनच्या यादीत पहिला नबंर पटकावला.
वयाच्या पिंववशीत तो ममलेर्नअर बनला िोता.

आखण १९८१ साली एक भीषण घटना
घडली. वोनजच्या िाजगी ववमानाला अपघात
झाला.

.

त्या भयकंर अपघातातून बािेर पडायला
वोनजला फकत्येक महिने लागले. त्यानंतर कधीि तो
अॅपलमध्ये पणूि वेळ काम करू शकला नािी.





स्टीवसाठी िा मोठा धक्का िोता.
आतापयांत त्याने व वोनजने नेिमी एकत्र काम
केले िोत.े दसुऱ्या इंस्जर्नअर बरोबर काम करणे
त्याला अवघड जात िोत.े कंपनीत तयार
झालेल्या नवीन कॉम्पटुरबद्दल तो अस्जबात
िुश नव्िता. त्यािा आकार आखण फकमतं िूप
जास्त िोत.े त्यासाठी दिा िजार डॉलर द्यायला
कुणीिी तयार नव्ित.े

स्टीवने आधीपासनूि एका नवीन कल्पनेवर
लक्ष कें हद्रत केले िोते ते म्िणजे मॅकॅनतोश
कॉम्पटुर. िा अॅपलसारिाि कॉम्पटुर िोता.
स्टीवला पणूि िात्री िोती की ह्या कॉम्पटुरमळेु
जगभरात मोठा फरक पडले. ह्या कामासाठी
त्याने इंस्जर्नअसिच्या गटािी जातीने र्नवड केली
िोती. त्यांना काम करण्यासाठी िास झेंडा
लावलेल्या वेगळ्या इमारतीत ठेवले िोत.े



"नौदलात सामील िोण्यापेक्षा कधी कधी
समदु्री िािे िोणे जास्त फायद्यािे असत,े”
असे स्टीव म्िणायिा. त्यातनू त्याला असे
म्िणायिे िोते की कधीकधी र्नयमािे पालन
करण्यापेक्षा ते तोडणे जास्त हितािे असत.े

स्टीवने सगळे र्नयम झुगारून हदले. 
त्याने बटू घालणे बदं केले. तो फक्त
फळे िायिा. नसुती फळं िाल्यामळेु
आंघोळीिी कािी गरज नािी असे        
त्याला वाटे परंत ुकाम करणाऱ्या       
लोकांना त्याच्या  अगंाला येणाऱ्या
दगुांधीमळेु  काम करणे                
अशक्य िोई.

तसा ववचित्र स्वभाव असला तरी
लोकांकडून अशक्य वाटणारी कामे करून
घेण्यािे कौशल्य स्टीवकडे िोत.े स्टीवमधील
ह्या ताकदीला अॅपलच्या एका कमििाऱ्याने
“आरडीएफ(RDF)–ररयामलटी डडसटॉरशन फफल्ड”
असे नामकरण केल.े स्टीवच्या आरडीएफने
लोकांना ववश्वास हदला की आपण मेिनत
घेतली तर स्टीवला िव्या असणाऱ्या गोष्टी
साध्य िोऊ शकतात.

स्टीवला अॅपलसाठी एका उतम
व्यावसार्यकािी र्नकड िोती. जॉन स्कली िी
ह्या पदासाठी स्टीवच्या मते सयुोग्य व्यक्ती
िोती.

स्कली िा पेप्सी-कोला कंपनीिा प्रमिु िोता.
अॅपलमध्ये जावे की नािी ह्याबद्दल त्याच्या
मनात सभं्रम िोता. म्िणून स्टीवने त्याला स्पष्टि
वविारल,े “तलुा आयषु्यभर िे सािरेिं पाणी
ववकण्यािी नोकरी करायिी आिे की माझ्याबरोबर
जग बदलायला यायिं आिे?” िेि ते स्टीविे
आरडीएफ कौशल्य! इतर अनेक जणांप्रमाणे
स्कलीनेिी स्टीवला जे िवे तिे केल.े तो अॅपलमध्ये
रुजू झाला.



१९८४ मध्ये स्टीवने मॅकॅनतोश कॉम्पटुर
बाजारात आणला. “आपल्या सवाांसाठी” अशी
त्या कॉम्पटुरिी जाहिरात करण्यात आली.
आतापयांतिे कॉम्पटुर िे फक्त वजै्ञार्नक आखण
बदु्चधमान लोकांसाठीि उपलब्ध िोत.े िा
कॉम्पटुर वापरायला सोपा आखण हदसायलािी
सटुसटुीत िोता. स्टीवने आतापयांतिे सवि ज्ञान
ह्या आिीव डडझाईनमध्ये वापरले िोत.े अगदी
रीडला जी कॅमलग्राफी तो मशकला िोता त्यािािी
वापर त्याने ह्यात केला िोता. जेव्िा मॅक
कॉम्पटुरवर लोक अक्षरे टाईप करतील ती सुदंर
हदसली पाहिजे असा स्टीविा आग्रि िोता. दोन
अक्षरांमध्ये फकती जागा असावी अश्या छोट्या
छोट्या गोष्टीसाठी देिील त्याने भरपरू पररश्रम
घेतले िोत.े मॅक कॉम्पटुरमध्ये ववववध फॉन्ट
आखण मलहिण्याच्या अनेक स्टाईल र्नवडीिी
सोय ठेवली िोती. प्रत्येक फॉन्ट इतर
फॉन्टपेक्षा थोडा वेगळा िोता. त्यामळेु मॅक
कॉम्पटुरवर टाईवपगं करणे म्िणजे धमाल
िोती.

मॅक कािी पररपणूि कॉम्पटुर नव्िता.
ह्यात परेुशी मेमरी नव्िती आखण अचधक
मेमरी घालण्यािी सोयिी नव्िती. अॅपलमधील
एक कमििारी त्याला गमंतीने “एक गॅलन
पेरोलिी िोंडा” म्िणायिा. स्टीवच्या मते मात्र
मॅकॅनतोश कॉम्पटुर “एकदम भारी” िोता.

मॅकॅनतोशिी पहिली व्यावसार्यक जाहिरात
१९८४ च्या सपुर बाउल िेळांच्या वेळी झाली.
िेळ सपंल्यावर सवािना मॅक कॉम्पटुरबद्दल
अजून जाणून घेण्यािी उत्सकुता िोती.

थोड्या काळासाठी मॅकॅनतोश कॉम्पटुर
मोठ्या प्रमाणात ववकले गेले.

परंतु ते िूप यशस्वी नािी झाल.े
कारण स्टीविा अदंाज िुकीिा ठरला.

लोकांना िोम कॉम्पटुर ववकत घेण्यात फारसा रस
नव्िता. आखण नया लोकांना िोम कॉम्पटुर ववकत
घ्यायिा िोता त्यांनी अॅपल ऐवजी आयबीएम
फकंवा मायक्रोसॉफ्टिा कॉम्पटुर ववकत घेतला.

जॉन स्कली अॅपलमध्ये नािूष िोता.
स्टीवच्या िुकीच्या धोरणामळेुि मॅकॅनतोशिी
कमी ववक्री झाली िोती असे त्यािे ठाम मत िोत.े
सविसामान्य लोकांना िोम कॉम्पटुरिी एकतर
गरज नव्िती फकंवा त्यांना नको िोता असे त्यािे
म्िणणे िोत.े स्कलीच्या मते बाजारात हटकायिे
असेल तर अॅपलला उद्योगांसाठी लागणारे
कॉम्पटुर बनवणे आवश्यक आिे. तसेि अॅपल
कॉम्पटुर इतर कंपनींच्या प्रॉडक्ट बरोबर वापरता
आला पाहिज.े



AD
स्टीवला ती कल्पना मुळीि आवडली

नािी. अॅपल कॉम्पटुरसाठी अॅपलििे प्रॉडक्ट
वापरले पाहिजे असे त्यािे मत िोत.े
मॅकॅनतोशच्या आसपास इतर प्रोगॅ्रम रन करणे
त्याला अस्जबात पसतं’ िोत.े

इतर कुणी आपल्याला सिूना देणे िे
स्टीवच्या स्वभावात बसणारे नव्ित.े
स्कलीसारख्या अनभुवी केस पांढऱ्या झालेल्या
माणसाकडून िूप मशकायला ममळेल ह्या
उद्देशाने स्टीवने त्याला अॅपलमध्ये रुजू करून
घेतले िोत.े त्यांनतर स्टीवला वाटले िोते की
स्कली सवि सतू्रे आपल्या िातात देईल. परंतु
तसे न करता स्कली नवीन बदल सिुवत िोता.

प्रत्येक मोठ्या कंपनीमध्ये सल्ला
देण्यासाठी बािेरील लोक असतात. ह्या
लोकांच्या सममतीला बोडि म्िणतात. कंपनीच्या
बोडािकडे कंपनीच्या प्रमिुाला पद देण्यािे तसेि
बडतफि करण्यािे दोन्िी अचधकार असतात.
अॅपलच्या बोडािने स्कलीला काढून टाकावे
ह्यासाठी स्टीवने िूप प्रयत्न केला. पण तसे न
िोता बोडािने स्टीविीि मॅकॅनतोशिा प्रमिु
म्िणून बदली केली.

त्यामळेु स्टीवने म,े १९३५ मध्ये अॅपलिे
सवि अचधकार गमावल.े अॅपलच्या इमारतींच्या
पलीकडल्या रस्त्यावरच्या नवीन ऑफीसमध्ये
त्यािी बदली झाली. जुन्या कमििाऱ्यांिी त्यािी
गाठभेट थांबली.



तने

स्टीवने आपल्या नवीन ऑफीसला
रमशयातील एका र्नजिन भागािे “सायबरेरया” असे
नाव हदल.े नवीन जागी तो फारसा िुश नव्िता.
ऑफीसमध्ये तो फार कमी वेळ घालवू लागला.
आखण अिेर सप्टेंबरमध्ये त्याने अॅपल सोडले.

पढेु जाऊन काय करण्यािा र्नणिय स्टीवने
घेतला असावा?

१९८५ सालापयांत बरेि जण घरासाठी
कॉम्पटुर घेऊ लागले िोत.े कॉलेजमध्ये जाणारी
मलेु अभ्यासासाठी कॉम्पटुरिा र्नयममत वापर
करू लागली िोती. स्टीवने अजूनिी कॉम्पटुरिा
व्यवसाय बदं केला नव्िता. आपल्याला िुकीिी
वागणकू हदली िे त्याला अॅपलला दािवनू
द्यायिे िोत.े त्याने नवीन कंपनी सरुु केली.
त्याने कंपनीिे नाव नेक्स्ट (NeXT) ठेवले कारण
त्याला िात्री िोती की कॉम्पटुर क्षेत्रातील िे पढुिे
पाऊल ठरणार आिे. देशातील सवि कॉलेजमधील
मलेु ह्या नवीन कॉम्पटुरिे ग्रािक म्िणून
त्याच्या डोळ्यासमोर िोत.े ववद्याथी आखण
प्राध्यापक दोघेिी ह्या कॉम्पटुर वापर करू
शकतील.

परंत ुह्या नवीन कॉम्पटुरसाठी
स्टीवने केलेली आिणी प्रिंड मिागडी 
िोती. त्याने कंपनीिा लोगो    
बनवण्यासाठी एका सपु्रमसद्ध  
डडझायनरला काम हदले. त्या     
लोगोिीि फकंमत समुारे शभंर        
िजार डॉलर िोती.



नेक्स्ट कंपनीला पढुील तीन वषाित दिा
मममलयन डॉलरिे नकुसान झाले. तरीिी स्टीव
स्वत:िे आणिीन पसैे कंपनीमध्ये टाकत िोता.
पण त्यािे िे नवीन कॉम्पटुर िूप मिाग
असल्याने कुणीिी ववकत घेत नव्ित.े पासष्ट
िजार डॉलरिा कॉम्पटुर कॉलेजनािी परवणारे
नव्िता.

स्टीवला जे अपेक्षक्षत िोते त्याप्रमाणे नेक्स्ट
कंपनी िालत नव्िती. तरीिी त्यािे प्रयत्न िालिू
िोत.े त्याने अॅपलपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने िी
कंपनी िालवण्यािा प्रयत्न केला. कमििाऱ्यांना तो
नेक्स्ट समदुायािा सदस्य म्िणायिा. स्टीव
नेक्स्टच्या कमििाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीच्या
कालावधीनसुार पगार देत अस.े स्जतका जुना
कमििारी तवेढा त्याला पगार जास्त. तो वारंवार
पगारवाढिी करत अस.े स्टीव फकतीिी उदार
असला तरी शवेटी तो एक आक्रमक बॉस िोता.

एकीकडे स्टीवच्या कुटंुबात कािी घडामोडी
िालू िोत्या. त्यािी आई मतृ्यू पावली. जॉब्स
पती-पत्नीलाि तो आपले िरे आई-बाप मानत
िोता पण तरीिी जन्मदात्या मात्या-वपत्याबद्दल
जाणून घेण्यािी त्याला उत्सकुता िोती.



त्याच्या जन्मदािल्यावर डॉक्टरांिे नाव
िोत.े त्या डॉक्टरांकडून त्याला कळले की
त्याच्या आईिे नाव जोआन मशएबल आिे.
र्तने त्याच्या बाबांशी म्िणजे अब्दलुफत्ताि
जंदालीशी १९५६ मध्ये लग्न केले िोत.े त्यांना
मोना नावािी एक मलुगी आिे. कािी वषाांनी
जोआनने मसम्पसन नावाच्या माणसाशी दसुरे
लग्न केले आखण बहिण मोना मसम्पसन असे
नाव लावत िोती. स्टीव आपल्या आई आखण
बहिणीला भेटला.

मोना लेखिका िोती. स्टीव
आखण मोनािे बालपण एकत्र
गेले नािी तरी देिील त्यािंे
नाते घट्ट झाले. स्टीविी
मलुगी मलसा सात वषाांशी झाली
िोती. र्तच्याशी स्टीवने
जवळीक साधावी ह्यासाठी
मोनाने स्टीवला राजी केले.

फक्रसन बेन्नन नंतर
स्टीविी अनेक मबैत्रणीबरोबर
घसट िोती. त्यातील जोआन
बाएझ नावािी एक लोकवप्रय
लोकसगंीत गार्यका िोती.
जोआन बाएझबरोबर स्टीवला
िूप मजा आली. कारण ती
त्याच्या आवडत्या गायकािी –

बॉब डायलानिी जुनी घट्ट
मतै्रीण िोती.

परंतु स्टीवने र्तशी पार
केली िोती. त्यामळेु लग्न
करण्याइतकी जवळीक मात्र
कुणाशी झाली नािी.

नतंर १९९० मध्ये
स्टाँडफोडि यरु्नव्िमसिटीमध्ये
लेक्िर देण्यासाठी जाऊ लागला.
त्यात पदवीिे मशक्षण घेणारी
लॉरेन्स पॉवेल नावािी
ववद्याचथिनी िोती.



लॉरेनिी स्टीवसारिी
प्रिंड िुशार िोती आखण
शाकािारी िोती. आपापले फोन
नबंरिी त्यांनी एकमेकांना हदल.े

लॉरेनच्या
अप्रर्तम सौदयािने
स्टीव र्तच्याकडे
आकवषित झाला. कािी
हदवसाति त्यांिी
ओळि झाली आखण
र्नयममत एकमेकाशंी
बोलू लागल.े

असाि एके हदवशी गप्पा झाल्यावर
बबझीनेस ममहटगंला जाण्यासाठी तो गाडीपाशी
पोिला. तवे्िा त्याच्या मनात वविार आला की
आज माझा जर शवेटिा हदवस असता तर मी
ह्या सुदंर स्त्रीिा सिवास सोडून ममहटगंला
गेलो असतो का? पाफकां गमध्ये पळत पळत
त्याने लॉरेनला गाठले.



दोघांनी एकत्र रात्रीिे जवेण केले. पढेु
वषिभराने दोघांनी योसेमाइट नॅशनल पाकि इथे
लग्न केल.े



स्टीव आखण
लॉरेनिे पहिले
अपत्य रीड पॉल
जॉब्सिा जन्म
१९९१ च्या सप्टेंबर
महिन्यात झाला.
रीड कॉलेजवरून
र्तिे नाव ठेवण्यात
आल.े

अजूनिी "नेक्स्ट“ कंपनीिे काम मागी
लागले नव्ित.े पण स्टीवला आता कळले िोते
की बबझीनेसपेक्षािी आयषु्यात अनके गोष्टी
मित्वाच्या आिेत. त्याच्या सगळ्यात
जवळच्या व्यक्तीिे, वडडलांिे १९९३ मध्ये
र्नधन झाले. वडडलांबरोबर कारच्या व्यवसायात
घालवलेला वेळ, त्यावेळच्या आठवणी
त्याच्यासाठी आयषु्यभरािा ठेवा िोता. बाबा
म्िणून आपल्यािी अशा आठवणी आपल्या
मलुांकडे असाव्या असं त्याला वाटतं िोत.ं
त्यािी तरुण मलुगी मलसा पहिल्यादंाि
त्याच्याबरोबर रािायला आली िोती. फार यश
नािी ममळाले तरी िालेल पण फकमान सिुी
कौटंुबबक आयषु्य ममळावे अशी त्यािी
मनापासनू इच्छा िोती.



कािीतरी नवीन आखण वेगळे करणाऱ्या
प्रत्येक व्यक्तीिे स्टीव जॉब्सला कौतकु
वाटायिे. स्टार मवू्िीजिा हदग्दशिक जॉजि
लकुसच्या प्रती त्याला अर्त आदर िोता.
१९८० मध्ये स्टीवने अॅपलमधील सवि
कमििाऱ्यांना “द एम्पायर बॅक टूगेदर” िा
मसनेमा पािता यावा ह्यासाठी पणूि रात्रीसाठी
चित्रपटगिृ भाड्याने घेतले िोत.े

एकदािे १९८६ साली
स्टीवला लकुस बरोबर
एकत्र काम करण्यािी सधंी
ममळाली. स्टीव िा लकुस
कॉम्पटुर ग्राफफक्सिा
मालक बनला. स्टीवने
कंपनीिे नाव बदलनू
‘वपक्सर’ ठेवल.े लकुस
कंपनीने कॉम्पटुरिा वापर
करून नवीन प्रकारिे
अॅर्नमेशन बनवले िोत.े

स्टीवला िे नवीन अॅर्नमेशन अॅर्नमेटसिना
ववकायिी योजना िोती. परंतु ते िांगलिे मिाग
िोत.े कलाकारानािी ते फारसे उपयकु्त वाटत नव्ित.े
वपक्सरला िूप आचथिक नकुसान िोत िोत.े कंपनी
िालू रािण्यासाठी स्टीवने आणिीन स्वतःच्या
खिशातनू पन्नास मममलयन डॉलर टाकले िोत.े
त्यािा वावषिक पगार म्िणून तो फक्त पन्नास डॉलर
घेत िोता.

१९९१ मध्ये स्टीवने वपक्सरच्या इतर सवि
कमििाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले. फक्त जॉन
लॅसेटरला त्याने आपल्या सोबत ठेवले. लॅसेटरने
अनेक कॉम्पटुर अॅर्नमेटेड शॉटि फफल्म्स बनवल्या
िोत्या.



एिादी गोष्ट ग्रािकांना व्यवस्स्थतपणे
सांगण्यासाठी फफल्म िे उत्तम माध्यम िोत.े
लॅसेटरच्या शॉटि फफल्म अर्तशय उत्तम िोत्या.
त्यातील “टीन टॉय” ह्या फफल्मला १९८९ मध्ये
बेस्ट अॅर्नमेटेड शॉटि फफल्मिा ऑस्कर परुस्कार
ममळाला िोता.

वपक्सर िी ऑस्कर परुस्कार फफल्म बनवणारी
कंपनी असली तरी ती आचथिकदृष्ट्या हदवाळिोरीत
गेली िोती. नेक्स्ट आखण वपक्सर ह्या दोन्िी
कंपन्या तोट्यात गेल्याने स्टीवकडे ववकण्यािे
कसब नािी असे सगळ्यांना वाटू लागल.े
अॅपलमधील यश िे अनपेक्षक्षत, दैव िांगले
असल्याने ममळाल,े वोनजि जास्त बदु्चधमान
आिे, स्टीवकडे िुशारी नािी असे लोक म्िणू
लागले.

१९९१ मध्ये वॉल्ट डडस्ने कंपनीने लॅसेटरला
नोकरीिा प्रस्ताव हदला. पण स्टीवने त्याला नकार
हदला. त्याऐवजी त्याने वेगळा प्रस्ताव मांडला. पणूि
लांबीच्या तीन अॅर्नमेटेड फफल्म्ससाठी वपक्सरला
पसैा परुवण्यासाठी त्याने डडस्नेला राजी केल.े िे
सगळे अॅर्नमेशन कॉम्पटुरवर केले जाणार िोत.े
ह्यापवूी असे कुणीि केले नव्ित.े स्टीवच्या
"आरडीएफ" कौशल्याने डडस्ने प्रभाववत झाली िोती.
आतापयांत वपक्सरमधल्या सवि लोकांना स्टीविे
"आरडीएफ" कौशल्य माहित झाले िोत.े एिादी
व्यक्ती जर ममहटगंमध्ये स्टीवच्या ह्या
कौशल्याच्या प्रभावािाली जाताना हदसली की ते
त्या व्यक्तीच्या कानामध्ये िळूि सागंनू सावध
करायिे.



िरंतर डडस्नेबरोबर झालले्या ह्या
करारािा वपक्सरला फारसा फायदा िोणार
नव्िता. मसनेमे यशस्वी झाले तर त्यातील
जास्तीत जास्त नफा डडस्नेला ममळणार
िोता. परंतु ह्यामळेु वपक्सरतफे मसनेमे
बनवण्यािी सधंी स्टीवला ममळाली.

अॅर्नमेटेड फफल्म बनवणे िे वेळिाऊ
काम आिे. पहिली पणूि लांबीिी फफल्म
बनवायला वपक्सरने १९९१ मध्ये सरुुवात
केली ती िार वषे उलटून गेली तरी पणूि
झाली नव्िती. दरम्यान वपक्सर आखण
नेक्स्ट ह्या दोन्िी कंपन्यामध्ये स्टीव
अजूनिी पसैा ओतत िोता. १९९३ मध्ये
त्याला नेक्स्टच्या सवि कमििाऱ्यांना
नोकरीवरून काढून टाकावे लागल.े त्यामळेु
त्याला इतके वाईट वाटले की त्याने
ऑफफसला जाणे बदं केले. तो सपंणूि हदवस
रीडसोबत घालवायिा. ह्या लिान बाळाच्या
सोबत त्यािा जीव िांगला रमायिा. त्या
काळात लॉरेनने केलेल्या सिकायािबद्दल
तो िूप कृतज्ञ िोता.



“”काऊबॉय” आखण “अतंराळवीर”
मळेु सगळ्या सकंटांतनू आपली सटुका
िोणार आिे िे स्टीवच्या ध्यानीमनीिी
नव्ित.े

"हटन टॉय“ ह्या शॉटि फफल्मपासनू प्रेरणा
घेऊन वपक्सरिी पणूि लाबंीिी फफल्म १९९५
मध्ये प्रसाररत झाली. त्यािे नाव “टॉय स्टोरी”.
“काऊबॉय” आखण “अतंराळवीर” िी त्यातील दोन
मखु्य अॅर्नमेटेड पात्र.े “टॉय स्टोरी” त्या वषीिा
सपुरहिट मसनेमा ठरला. त्यानतंर वपक्सरने एका
पाठोपाठ एक असे समुारे डझनभर सपुरहिट
मसनेमे हदल.े



"

"
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दिा वषाांच्या िडतर सघंषािनंतर १९९६
मध्ये स्टीव जॉब्सला घवघवीत यश ममळाले.
आता तो करोडपती नव्िे तर अब्जाधीश झाला
िोता.

एकीकडे त्याने स्थापन केलेली अॅपल
कंपनी अजूनिी धड िालत नव्िती. काळानसुार
अॅपल कॉम्पटुरमध्ये बदल केले नव्ित.े इतर
कॉम्पटुर अॅपलपेक्षा जास्त िांगले आखण कमी
फकमतीत उपलब्ध िोत.े अॅपल कॉम्पटुरिा स्पीड
स्लो िोता. दशकात आलेले नवीन प्रोगॅ्रम
िाताळण्यािी त्यात क्षमता नव्िती. स्टीवला नया
जॉन स्कलीने अॅपलमधून िाकलले िोते तोिी
१९९३ मध्ये अॅपल सोडून गेला िोता. बोडि ऑफ
डडरेक्टर स्टीवने अॅपलमध्ये परत यावे यासाठी
प्रयत्नशील िोत.े

स्टीवला पशैापेक्षा सत्ता जास्त वप्रय िोती.
आपल्याला िवे ते र्नणिय घेण्यािी मभुा, बदल
करण्यािे स्वाततं्र त्याला ममळणार िोत.े त्याला
असेिी मिागड्या वस्तू घेण्यािा अस्जबात शौक
नव्िता. अब्जाधीश असनूिी तो एका साध्या
घरात राित िोता.



अॅपलमध्ये परत येताना स्टीवच्या मनात
समंमश्र भावना िोत्या. अॅपलमधील
अपमानास्पद वागणूक त्याच्या मनातनू जात
नव्िती. आतािी तो वपक्सरसारख्या मोठ्या
यशस्वी कंपनीिा प्रमिु िोता. त्याला व
लॉरेनला १९९५ मध्ये एररना मसएना नावािी
अजून गोड मलुगी झाली िोती. धड न
िालणाऱ्या कंपनीमध्ये त्याला परत येण्यािी
िरि आवश्यकता िोती का?

जर िी दसुरी
कुठली कंपनी असती तर
अथािति त्याने नकार
हदला असता. परंतु अॅपल
िे त्यािं अपत्य िोत.ं
त्यामळेु िी कंपनी बदं
िोताना पािणे त्याला
शक्य नव्ित.े

स्टीवने अॅपलिा
प्रमिु म्िणून येण्यािे
मान्य केले परंतु थोड्या
काळासाठी ह्या अटीवर.
त्या दरम्यान त्याच्या
जागी दसुऱ्या कोणा
योग्य व्यक्तीिा शोध
घेण्यास त्याने साचंगतल.े
अॅपलमध्ये परत
आल्यावर त्याने एका
वषाििे मानधन म्िणून
फक्त एक डॉलर ठरवल.े



अॅपलमध्ये परत आल्यावर लगेिि स्टीवने
मोठे बदल करण्यािे र्नणिय घेतले. बॉस्टनला
१९९७ मध्ये एका सभेत मोठ्या जनसमदुायापढेु
अॅपल आखण मायक्रोसॉफ्ट एकत्र काम करेल
असे जािीर केल.े

अॅपल आखण मायक्रोसॉफ्ट एकत्र अशी
कल्पनािी कुणी केली नव्िती.

परंतु स्टीवने घोषणा केली की आजपासनू
सवि अॅपल कॉम्पटुर मायक्रोसॉफ्ट इंटरनेट
ब्राऊझरिा वापर करतील.

स्टीवच्या मागे पडद्यावर भलामोठा टीव्िी
लावला िोता. जेव्िा त्या स्क्रीनवर बबल गेटिा
फोटो झळकला तवे्िा सवि समदुाय िीत्कारला.



स्टीवला पणूि िात्री िोती की मायक्रोसॉफ्ट
बरोबरि िा दीडशे मममलयन डॉलरिा व्यविार अॅपलला
हदवाळिोरीतनू वािवेल. आखण तो बरोबर ठरला.

स्टीवने अजून कािी बदल केल.े न िालणारे
प्रॉडक्ट त्याने बदं केल,े ििाित कपात केली. त्याने
इतक्या कमििाऱ्यांना काढून टाकले की त्याच्याबरोबर
एका मलफ्टमध्ये िढायला ते घाबरायिे.

मलफ्टने आपला मजला येण्याच्या आधीि
आपली िकालपट्टी िोईल अशी धाकधूक त्याचं्या
मनात असायिी. मी फक्त तात्परुता कंपनी
प्रमिु म्िणून काम करत आिे िे तो सतत
बोलनू दािवायिा.

१९९७ मध्ये
टाईम मॅगखझनला
हदलेल्या मलुाितीत
त्याने म्िटले िोत,े
“मी इथे सध्या पणूि
हदवस जरी काम
करत असलो तरी िे
कािी महिन्यांपतुीि
आिे. त्याबद्दल मला
अस्जबात सदेंि नािी.”
परंतु तो करत
असलेले बदला
भववष्यात नक्कीि
उपयकु्त ठरणार िोत.े



:



१९७७ मध्ये अमेररकेतील सवि शिरातील
इमारती, बस, िोडींगवर एक सारख्या
जाहिरीती झळकल्या. कािीतरी नवीन आखण
िटके करण्यासाठी प्रमसध्द असलेल्या
व्यक्तींिे फोटो त्या जाहिरातीत झळकले िोत.े
त्यात सपु्रमसद्ध हदग्दशिक अल्फे्रड हििकॉकिे
पोस्टर लागले िोत.े

ल्यसुी बॉल आखण देसी
अनािझिे फोटो असलेला पोस्टर
िोता. असे बरेि पोस्टर लावले
िोत.े स्जम िेन्सन आखण केममिट
द फ्रॉगिे फोटोिी िोत.े प्रत्येक
पोस्टरच्या कोपऱ्यात अॅपलिा
लोगो िोता आखण बाजूला
मलहिले िोत:े “वेगळा वविार
करा” (THINK DIFFERENT).

िा सगळ्या जाहिरीती
स्टीवच्या सपुीक मेंदतूून
उगवल्या िोत्या. त्याला त्यातून
सिुवायिे िोते की अॅपल
म्िणजे कािीतरी वेगळी कल्पना
घेऊन येणारी कंपनी. ह्या
पोस्टरमधून कुठल्यािी प्रॉडक्टिी
जाहिरात केली गलेी नव्िती.
पण त्यातनू अॅपलमध्ये कािीतरी
नवीन घडत आिे ह्यािी
उत्सकुता लोकांच्या मनात
वाढत िोती.

तर त्याच्यामागील कारण
िोतं आय-मॅक (iMac) – इंटरनेट
मॅकॅनतोश कॉम्पटुर. िा स्वस्त
आखण वापरायला सोपा असा
पसिनल कॉम्पटुर लवकरि
बाजारात येणार िोता.



१९९० च्या दशकात वेळ घालवण्यासाठी वेब
सफफां ग िे एक नवीन आकषिण लोकांना झाले िोत.े
स्टीविी इच्छा िोती की लोकांनी आय-मॅकवर
सफफां ग करावे. त्याला त्याने िटके लकू हदला िोता.
ब्लबेूरी, ग्रेप, लाईम, स्रॉबरेी, टॅनजेरीन अशा पाि
नवीन आकषिक रंगामध्ये आय-मॅक उपलब्ध िोता.
जेलीच्या गोळ्या बनवणाऱ्या कारिान्याला भेट
हदल्यावर स्टीवला िी कल्पना सिुली िोती.

वषिभराति आय-मॅक िा सगळ्यात
सवािचधक िपािा कॉम्पटुर ठरला. त्याि
वषी स्टीव आखण लॉरेनने ईव्ि नावाच्या
अजून एका गोड मलुीला जन्म हदला. मोठी
मलुगी मलसा िॉवडि यरु्नव्िमसिटीत
पत्रकाररतिेे मशक्षण घेत िोती. स्टीवच्या
आयषु्यातील तो सवाित सिुािा काळ िोता.



िरंतर स्टीव फक्त कािी महिन्यासंाठी
अॅपलमध्ये रुजू झाला िोता. परंतु २००० साली
त्याला अॅपलिा कायमस्वरूपी प्रमिु करण्यात
आल.े अॅपलिा र्नरोप घेण्याआधी त्याने अनेक
मोठ्या योजना आिल्या िोत्या.

अॅपलच्या पहिल्या दकुानािे उद्घाटन मे
२००१ मध्ये झाले. अॅपल कॉम्पटुर प्रमाणेि
अॅपल स्टोरिे डडझाईनिी पणूित: वेगळे िोत.े
सपंणूि कािेच्या मभतंीने सजलेली बबस्ल्डगं
एिाद्या उत्तम वास्तकूलेिा नमनुा वाटावी इतकी
सुदंर िोती.

स्टीवने ह्या बबस्ल्डगंच्या सपंणूि
डडझाईनमध्ये-अगदी जममनीच्या फरशीपासनू ते
मभतंीतील कपाटापयांत सगळ्यात जातीने लक्ष
घातले िोत.े प्रत्येक छोटीशी गोष्टदेिील त्याला
त्याच्या मनाप्रमाणे िवी िोती.

, 



, 

दकुानात प्रवेश केल्यावर समोरि
"जीर्नयस बार" म्िणून िेल्प डसे्क िोती.
र्तथे लोक कॉम्पटुरबद्दलच्या शकंािे
र्नरसन तसेि पसिनल कॉम्पटुरिे प्रमशक्षण
घेऊ शकत िोत.े



स्टीवने अॅपलला पसिनल कॉम्पटुरच्या
माकेटमध्ये सवाित उंिीवर नेऊन ठवले िोत.े
त्याला वाटले िोते त्याप्रमाणेि लोक कॉम्पटुरिा
वापर कामासाठी तसेि इतर गोष्टींसाठीिी करू
लागले िोत.े कॉम्पटुरवर गाणी ऐकायलािी लोकांना
िूप आवडू लागले िोत.े १९९० पयांत बिुतांशी लोक
सीडीवर गाणे ऐकायिे. आपल्या आवडीच्या
गाण्यािी सीडी लोक सीडी प्लेयरवर ऐकायिे.
त्यािा आकार जरी मोठ्या प्लेटएवढा असला तरी
आवाजािी गणुवत्ता ववनाईल (अॅनॅलॉग) रेकॉडि
अल्बमपेक्षा बरीि िांगली िोती.

परंतु ह्यापेक्षा अजून कािी िांगला पयािय
तयार करू शकतो ह्यावर स्टीव वविार करू
लागला. त्याने एक सॉफ्टवेअर ववकत घेतले
नयाच्या सिाय्याने सीडीमधील आपली आवडती
गाणी कॉम्पटुरमध्ये डडस्जटल फाईल म्िणून कॉपी
करता येऊ शकणार िोती. ह्यालाि MP3

फाईल म्िटले जात.े
एकदा का गाणी
कॉम्पटुरवर कॉपी
झाली की मग सीडीिी
कािीि आवश्यकता
नव्िती. स्टीवने ह्याला
आय-ट्यनू्स (iTunes)

असे नाव हदले.

आय-ट्यनू्सिा(iTunes) वापर करून कॉम्पटुरला
आपण पसिनल नयकूबॉक्स बनवू शकतो.

इतर कंपन्यािेिी MP3 प्लेअर बाजारात आले
िोत.े िाताळता येतील असे िे छोटे MP3 प्लेअर
स्पीकर फकंवा िेडफोनला लावनू सगंीत ऐकता येत
अस.े त्यासाठी सीडी फकंवा टेपिी गरज नव्िती.
स्टीवनेिी ठरवले की अॅपलिा स्वतःिा सीडी प्लेअर
असला पाहिज.े

ऑक्टोबर २००१ मध्ये कॅमलफोर्नियाला एक प्रसे
कॉन्फरन्स िोती. तवे्िा स्टीवने खिशातनू िशचे्या
कॅडबरीपेक्षािी आकाराने लिान असलेले “आय-पॉड
(iPod)” नावािे गॅजेट लााँि केल.े

सरुुवातीला आय-पॉड (iPod) फक्त मॅक
कॉम्पटुरवरि िालायिा. मग २००२ मध्ये स्टीवने
ववडंोज ऑपरेहटगं मसस्टमवरिी िालेल असा आय-पॉड
बनवायला सरुुवात केली. ववडंोजवर िालणारा आय-
पॉड बाजारात आल्यामळेु त्यािा ववक्रमी िप झाला.



ग्रािक आय-पॉडच्या प्रेमाति पडल.े
परंतु सगंीत क्षेत्रातील लोकांना मात्र िे

अस्जबात आवडले नािी. सगळे लोक आता
सीडीऐवजी आय-पॉडवर गाणी ऐकू लागले.
त्यासाठी त्यांना आता सीडी ववकत घ्यायिी
गरज राहिली नािी. एिाद्या ममत्राच्या
सीडीमधून फुकटात गाणी कॉपी करता यायिी
फकंवा इंटरनेटवरून िी शअेर करता यायिी.

लोकांना बेकायदेशीर मोफत ममळणाऱ्या
ह्या गाण्यांवर कसा आळा घालायिा िे
सगंीतक्षेत्रातील लोकांना कळत नव्ित.े

स्टीवला मात्र िात्री िोती की जर लोकांना
आवडीिे सगंीत सिज आखण अल्प पशैात
उपलब्ध केले तर ते नक्की त्यािे पसैे देतील.

स्टीवकडे “वेगळा वविार’ करण्यािी दृष्टी
िोती. त्याने २००३ मध्ये आय-ट्यनु्स स्टोअर
सरुु केल.े अथाित िे नेिमीसारिे इमारतीत
असलेले स्टोअर नव्ित.े तर ह्यात कॉम्पटुरमध्ये
एक प्रोगॅ्रम डाऊनलोड करावा लागे. त्याच्याकडे
असलेले सगळे कौशल्य वापरून त्याने रेकॉडि
कंपन्यांना एक गाणे ९९ सेंट्स ह्या दराने सवि
गाणी आय-ट्यनु्सला ववकायला राजी केले.



आय-ट्यनु्स सरुु झाले त्या पहिल्या
हदवशीि दोनशे पिंाित्तर िजार गाणी
ववकली गेली. आय-ट्यनु्सवरून गाणी
मागवणे सोपेिी िोते आखण स्वस्तिी.
सगळेि आता इंटरनेटवरूनि गाणी मागवू
लागले.



अॅपल आखण अथाित त्यामळेु स्टीविी
यशाच्या मशिरावर पोिले िोत.े रीड, एरीन आखण
इव्ििी िागंली जडणघडण व्िावी ह्यासाठी तो
स्वत: मेिनत घेत िोता. मलसािे िावडिमधील
मशक्षण पणूि झाले िोत.े लॉरेनने गरीब मलुांना
कॉलेजला जाता यावे ह्जाण्यासाठी आचथिक
मदतीसाठी “कॉलेज रॅक” नावािी स्वयसंेवी ससं्था
सरुु केली िोती.

स्टीविेिी भववष्यासाठी बऱ्याि योजना
आिल्या िोत्या. परंतु अिानक अघटीत घडल.े
२००३ साली वदै्यकीय तपासणीमध्ये
स्वादवुपडंाच्या कॅन्सरिे र्नदान झाले.



डॉक्टर तसेि लॉरेन आखण अनेक ममत्रानंी
स्टीवला ताबडतोब सजिरी करण्यािा सल्ला हदला.
पण नेिमीप्रमाणे स्टीवच्या डोक्यात “वेगळे
वविार” िालू िोत.े िाण्यावपण्यात बदल करून
कॅन्सरला आटोक्यात येऊ शकतो ह्यावर स्टीविे
प्रयोग िालू िोत.े पण कॅन्सर वाढति गेला.
त्यामळेु जुलै २००४ मध्ये ट्यमुर काढण्यािे
ऑपरेशन करायला स्टीवने परवानगी हदली. त्याने
अॅपलमधील कमििाऱ्यांना सांचगतले की
सप्टेंबरमध्ये तो पनु्िा कामावर रुजू िोईल.

स्टीव कामावर परत आलािी. परंतु त्यािी
तब्ब्येत िालावली िोती. वजन कमी िोत िोत.े
िूप अशक्त िोत िालला िोता. त्यामळेु कॅन्सर
परत तोंड वर काढतोय की काय अशी भीती
इतरांना वाटत िोती. परंतु स्टीव आजारपणावर
िकार शब्द बोलत नस.े २००५ मध्ये मात्र त्याने
स्टॅनफोडि यरु्नव्िमसिटीत हदलेल्या भाषणात त्यािा
उल्लिे केला. त्याने म्िटले, “कॅन्सर झाल्यामळेु
मला कळले की आयषु्य िपू मयािहदत आिे, तवे्िा
ते दसुऱ्यांच्या आयषु्यात ढवळाढवळ करण्यात
वाया घालवू नका. स्वत:च्या हृदयािा व मनािा
आवाज ऐका आखण िवे ते करायला मभऊ नका.”

स्वत:िे िे शब्द स्टीव शब्दशः जगला.
िरंतर त्याच्याकडे फार वेळ नव्िताि. त्यामळेु
पनु्िा एकदा ततं्रज्ञानामळेु लोकािंे आयषु्य कसे
पालटता येईल ह्यािा वविार तो करू लागला.



२००५ पयांत सगळ्यांकडे
मोबाईल फोन आले िोत.े
स्टीवकडिेी िोता पण त्याला तो
अस्जबात आवडतं नस.े त्यािा फार
उपयोग नव्िता आखण हदसायलािी
िांगला नव्िता. िरंतर त्याचं्या
ममत्रांपकैी कुणालािी िा फोन
आवडतं नव्िता. त्यावर स्टीवने
ठरवले की लोक प्रेमात पडतील
असा मोबाईल तयार करायिा.

२००७ मध्ये अॅपलच्या नवीन प्रोडक्टच्या
शोमध्ये आयफोन iPhone दािल झाला. आयफोन
(iPhone) फक्त एक मोबाईल फोन नव्िता तर खिशात
मावेल असा पसिनल कॉम्पटुर िोता.

आयफोनमळेु बाजारात असलेले इतर सवि फोन
आउटडटेेड झाल.े आयफोनला बटणाऐवजी टि स्क्रीन
िोती.

आयफोनमध्ये इंटरनेट, ईमेल अशा
सवुवधािी िोत्या. त्याने फोटो तसेि स्व्िडडओ
शटुींग करता येणार िोत.े सरुुवातीच्या
मॅकप्रमाणेि आयफोनमध्ये िी अनेक त्रटुी िोत्या.
तरीदेिील लोकांिा भरभरून प्रर्तसाद ममळाला.

स्टीवला अॅपल कंपनी िालवायला प्रिंड
आवड.े परंतु २००९ सालापासनू त्याने अधेमध्ये
सटु्टी घ्यायला सरुुवात केली. अजूनिी कॅन्सरने
डोके वर काढले आिे िे मान्य करायला तो तयार
नव्िता. पण अॅपलमधील प्रत्येक कमििाऱ्याला
त्याच्या सटु्टीमागिे कारण माहित िोत.े

स्टीवने वाल्टर आयझॅकसन ह्या लेिकाशी
सपंकि साधला. आयझॅकसन िा आत्मिररत्रे
मलहिण्यासाठी प्रमसध्द िोता.



आयझॅकसनला स्टीवने त्यािे
आत्मिररत्र मलहिण्यािी ववनतंी केली. िरंतर
स्टीविा स्वभाव मभडस्त िोता. पण तरीिी
त्याने आपल्या िाजगी आयषु्याववषयी
मोकळेपणे सांगण्यािे ठरवले. आता थोड्या
हदवसांिे सोबती आिोत िे स्टीवला कळून
िुकले िोत.े त्यावषी एवप्रलमध्ये त्यािे मलव्िर
रान्सप्लांटिे ऑपरेशन झाल.े ऑपरेशनच्या
आधी अध्याि गुगंीत असतानाि त्याने र्तथली
वदै्यकीय व्यवस्था आखण उपकरणे िालच्या
दिाििी आिेत अशी तक्रार केली.

कािी महिन्याति तो पनु्िा कामावर
रुजू झाला. तब्येतीच्या इतक्या तक्रारी
असतानािी त्यािे नवनवीन काम िालिू िोत.े

२०१० मध्ये स्टीवने अॅपलिा नवीन
टॅबलेट कॉम्पटुर आयपॅड (iPad) लााँि केला.
आधीच्या सगळ्यांपेक्षा िा लिान आकारािा,
िलका आखण आकषिक िोता. तसा गेल्या
पिंवीस वषाांपासनू बाजारात टॅबलेट कॉम्पटुर
उपलब्ध िोता. नेिमीप्रमाणे ह्या वेळीिी
स्टीविा “वेगळा वविार” हदसनू आला.
आयपॅड वायरलेस, वापरासाठी िवे र्तकडे नेता
येईल असा कॉम्पटुर िोता. आयफोनपेक्षा
आयपॅड आकाराने मोठा असल्यामळेु स्क्रीनवर
पसु्तके वािायला, मसनेमा पिायला, गेम
िेळायला सोपे िोत.े



एका हदवसात अॅपलिे तीन लाि आयपॅड
ववकले गेले. २०११ मध्ये अॅपल िी जगातील
सवाित यशस्वी कंपनी गणली गेली.

त्याि वषी स्टीवने अॅपलमधून र्नवतृ्ती
घेतली. काम करण्यासाठी प्रकृती साथ देत
नव्िती. तो लॉरेन आखण मलुांबरोबर घराति
वेळ घालवू लागला.

स्टीविे अनेक ममत्र त्याला भेटायला घरी
येऊ लागल.े बबल गेट्सिी गप्पा मारायला येत
अस.े जुन्या आठवणीना ते उजाळा देत. त्याला
िी थोडाफार शिाणा ठेवले आिे त्यािे शे्रय तो
लॉरेनेमलुा देई. बबललािी िीि भावना आपली
पत्नी मेमलडंाबद्दल िोती.



स्टीविी बहिण मोना मसम्पसनच्या
म्िणण्यानसुार जीव सोडण्याच्या कािी तास
आधी त्याने बहिण पॅट, लॉरेन आखण मलुांकडे
नजर टाकली िोती.

त्यावेळी त्यािे शब्द िोत,े “छान”, “छान”,
“छान”. ते त्यािे शवेटिे शब्द ठरले.

त्याहदवशी तारीि िोती ५ ऑक्टोबर
२०११.



त्याच्या मतृ्यिूी बातमी ऐकल्यावर
जगभरात शोक व्यक्त केला गलेा. अॅपल
स्टोअरच्या मभतंीवर लोकांनी त्याच्या
योगदानाबद्दल धन्यवाद देणारे मेसेज
चिकटवल.े

श्रद्धांजली म्िणून लोकांनी थोडं तकुडा
तोडलेली सफरिंद जममनीवर ठेवली.
कॅमलफोर्नियामध्ये तरुण मलुांनी रस्त्याच्या
कडलेा मणेबत्तयांनी अॅपलच्या लोगोिे आकार
तयार केल.े



स्टीव जॉब्समळेु आपले जीवनमान बदलले
अशी लोकािंी भावना िोती. स्टीवने कािी कॉम्पटुर,
माउस फकंवा एमपी-३ (MP3) िा शोध लावला
नव्िता. पण त्याच्यामळेु ह्या गोष्टी सविसामान्य
माणसाच्या रोजच्या आयषु्यािा भाग बनल्या
िोत्या. त्याला जे िवे िोते ते त्याने ममळवले िोत.े
त्यािी सगळी स्वप्ने पणूि झाली िोती.

त्याच्या मतृ्यिूी सवाित आधी घोषणा त्यािा
ममत्र आखण प्रर्तस्पधी बबल गेट्सने केली. त्यावेळी
बबल म्िणाला, “त्याच्या सोबत काम करायला
ममळाले िे माझे भाग्य आिे. तो एक वेडा पण
मिान माणूस िोता.”
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